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W ramach współpracy Zakładu Karnego w Lublińcu z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie 
zorganizowano konferencję pt. „Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Specyfika działań pomocowych wobec 
osadzonych kobiet i ich rodzin”.

W ramach współpracy kadry Zakładu Karnego w Lublińcu z Panią dr hab. Barbarą Nowak, prof. UP, Katedra Pomocy 
Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie zorganizowano dwudniową konferencję pt. „Socjalny wymiar pomocy 
postpenitencjarnej. Specyfika działań pomocowych wobec osadzonych kobiet i ich rodzin”.

Pierwszy dzień konferencji zorganizowano na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie. Miał on charakter naukowej dyskusji. Moderatorami sesji plenarnej byli mjr Iwona 
Wojewódka, Dyrektor Zakładu Karnego w Lublińcu oraz prof. UP dr hab. Barbara Nowak. Uczestnicy konferencji zostali 
zapoznani z interesującymi prelekcjami, dotyczącymi zagadnień pomocy socjalnej i postpenitencjarnej skierowanej dla 
osadzonych kobiet, zarówno jej aspektów historycznych jak i współczesnych. Poruszona problematyka był bardo 
różnorodna. Pani prof. Barbara Nowak przybliżyła uczestnikom konferencji rys historyczny dotyczący założeń i 
działalności krakowskiego „Patronatu” w latach 1925-1939. Natomiast aktualne wątki i zagadnienia pracy 
penitencjarnej i terapeutycznej jaką Służba Więzienna prowadzi wśród osadzonych kobiet zostały zaprezentowane 
przez kpt. Annę Perkowską, Kierownika Działu Terapeutycznego na przykładzie Zakładu Karnego w Lublińcu. Z 
innowacyjną formą wspierania więzi rodzinnych wśród osadzonych zapoznała Pani mgr Joanna Kowalska z Teatru Lalki i 
Aktora „Kubuś” w Kielcach szeroko omawiając „Program TEATR MAMA TATA i JA”. Z kolei Pani mgr Marta Chechelska, 
dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, przedstawiła praktyczne rozwiązania wykonywania kary pracy 
społeczno użytecznej na przykładzie placówek, którymi zarządza. Pozytywnym akcentem był głos w dyskusji 
wychowawcy Zakładu Karnego w Krakowie Nowej Hucie omawiający warsztat pracy penitencjarnej ze szczególnym 
uwzględnieniem predyspozycji osobistych potrzebnych do pracy z osadzonymi kobietami. Urozmaiceniem pierwszego 
dnia konferencji, szczególnie ciepło przyjętym przez studentów był występ zespołu bluesowego Zakładu Karnego w 
Wojkowicach, zdobywcy III miejsca w Międzynarodowym Festiwalu „Złota Kantyczka”.

Drugi dzień konferencji miał miejsce w Zakładzie Karnym w Lublińcu i był poświęcony praktyce penitencjarnej. 
Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z działaniami probacyjnymi jako formami pracy wobec kobiet 
opuszczających jednostki penitencjarne. Temat ten przedstawiła dr Katarzyna Gucwa-Porębska z Uniwersytetu 
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Cenną wiedzę przekazał mgr Krzysztof Jasiński, z-ca Kuratora Okręgowego w 
Nowym Sączu na temat. „Wsparcia informacyjnego w pomocy postpenitencjarnej codalej.info”. W ramach 
przygotowania do życia wolnościowego kobiet realizację programu „Spotkania w obszarze Kultury” przedstawiła dr 
hab. Barbara Nowak, prof. UP. Kolejnym etapem konferencji była prezentacja efektów pracy warsztatów terapeutyczno 
teatralnych prowadzonych z grupą skazanych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w oddziale 
terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych przez kpt. Klaudię 



Chwalanę, psychologa i specjalistę uzależnień. Tematem przewodnim warsztatów było ukazanie zmian dotyczących 
postaw, sposobu myślenia oraz zachowania, skutkujących otwarciem się na pomoc drugiemu człowiekowi oraz 
samemu sobie. Na zakończenie konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z infrastrukturą lublinieckiej 
jednostki penitencjarnej.
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